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ОПШТИНА ПЛАЋА ДРЖАВНИ МОСТ?
Руководство општине
Пландиште, од формирања
власти, поставља питање,
зашто Општина плаћа
државни мост, који је на
магистралном путу Вршац Пландиште – Нови Сад преко
реке Моравице. Општина
покушава да добије одговор
на постављено питање, и у
међувремену добија
правоснажну пресуду
новосадског Апелационог суда
по којој је у обавези да
исплати извођачу радова,
фирми „Интер мост“ ад
Београд, која је у стечају,
28.336.000,00 динара, са
каматама на износ главног
дуга - 53.000.000,00 динара,
док трошкови поступка
износе 973.500,00 динара.
Мост на магистралном путу
нема грађевинску ни
употребну дозволу.
Пресуда Апелационог суда је
извршна и сваки дан се
очекује наплата извршења.
Општина је спремна да дуг
исплати до 6 месечних рата а
добру вољу за тим исказала је
уплатом од 5.000.000,00

динара на име главног дуга
02.октобра 2013.године.
Уколико не би дошло до
договора са повер ио цима
„Интер мост“ ад Београд,
општина Пландиште имала би
проблема са редовним
финансирањем и са започетим
инфраструтурним пројектима—
завршетком канализације у
Пландишту.
Општинско руководство се нада
да до овог неће доћи.
Председник општине је у
контактима са предузећем
„Србија
путеви“
и
Министарством саобраћаја који
имају жељу да реше насталу
ситуацију на обострано
задовољство.
Г.Р.

ПАРК ИЗ БАЈКЕ

На последњој седници СО

Пландиште, одборници су
већином гласова изабрали
нове директоре предузећа и
установа чији је оснивач
Општина. За директора
Дома здравља „1.октобар“
Пландиште именован је др
Јосиф Муста, специјалиста
педијатрије из Пландишта,
за директора је Јавног
ком унално г пр ед узећ а
„Полет“ Пландиште
именован је Владимир
Кисељев, дипломирани
правник из Зрењанина и за
директора Култ урно
образовног центра „Вук
К ар аџ ић “ Пл ан ди ш т е,
именована је Весна
Јаћовић,
наставник
разредне наставе из
Пландишта.

У самом центру Пландишта поред дечјег
вртића “Срећно детињство”, председник
општине Пландиште Милан Селаковић је у
присуству својих сарадника, мештана и
наравно најмлађих, отворио “Парк из
бајке”.
Парк
из
бајке
дело
је
пландиштанског
уметника
Дејана
Симоновског који је својим необичним
скулптурама украсио сам парк у центру
места, а деци пружио неописиво
задовољство створивши место за играње.
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ИНТЕРВЈУ СА ПРЕДСЕДНИКОМ

У ПЛАНДИШТУ НОВА ИДУСТРИЈСКА ЗОНА
Прошло је више од годину и по
дана како је општина
Пландишта добила ново
општинско руководство. О
функционисању локлане
самоуправе, проблемима и
досада реализованим пројектима
говори председник општине,
Милан Селаковић.
- На самом почетку,
финкционисање нове власти у
општини почиње са великим
финасијским и буџетским
неправилностима. Створени су
дугови
по
питању
инфраструктуре у укупном
износу од 290 милиона. За
изградњу канализације 223
милиона, за одржавање
локланих путева 36 милиона и за
мост на реци Моравици 31
милион. На жалост, осим моста
ништа друго није завршено, а
није ни плаћено. Послови су
рађени без унапред обезбеђених
средстава. У предстојећем
периоду очекује нас припрема
Буџета за 2014.годину. Сви ови
дугови се морају озбиљно узети
у обзир, а они прелазе око ¾
буџета - рекао је председник.
Председник је такође рекао да су
прошла и ова година биле на
за д о в ољ а в ај ућ ем
нивоу.
Суочени са једне стране са
дуговима,
и са друге са
потребама грађана, локална
самоуправа је успела да спречи
стечај Општине. И поред тога,
обезбеђене су све потребе
директних и индиректних
буџетских корисника. Буџет за
2012. годину био је 370
милиона, а за ову је пројектован
на 441 милион динара.
Упркос великом финасијским
оп т ер ећ ењи м а, пр е с в ег а
дуговањима, Локална
самоуправа планира завршетак
канализације у Пландишту и
несметан рад свих општинских
институција на територији
општине Пландиште. Први тежи
испит који је ново руководставо
општине успешно положило
била је лицитација државног
пољопривредног земљишта.
Током прошле и ове године,
Локлана самоуправа је уложила
значајна средства у одржавању
локалних путева, школа и
месних заједница. Добијен је
прој екат и ср ед ства з а
адаптацију простора велике сале
где ће бити смештен нови
Услужни центар Општинске
управе што ће допринети
ефикаснијем раду са грађанима.
Председник Селаковић је такође
рекао да се, поред улагања у
побољшање организације
локалне самоуправе
урадило
доста и на пријему младих
школованих кадрова који су од
изузетне помоћи за ефикасније
решавање проблема грађана и
рад локлане самоуправе.
- Посебно смо задовољни што
смо успели да помогнемо
младима, студентима и
ученицима. Одлучили смо да и
за ову школску годину доделимо
материјалну помоћи студентима,
прошле године је ту помоћ
примало 100 студента.

Награђујемо
најуспешније
основце и студенте, обебеђујемо
куповину регресираних
месечних
карата за
средњошколце путнике,
најјугроженијим
ученицима
плаћамо смештај у интернату,
рекао је председник Селаковић.
За социјална давања, у овој
години је издвојено 4,87% од
укупног буџета. Општина води
бригу и о породицма
маргиналних група. Општина
Пландиште као ј една од
најнеразвијенијих мора да води
озбиљну социјалну политику
према свим грађанима.
Што се тиче привреде у
општини, председник је рекао да
треба знати да су 3 велика
предузећа у стечају, Агробанат,
Банатпласт и млин Велика
Греда. Локална самоуправа
чекује од државе да на време
реагује у вези са тим.
За привалачење привредника
започета је градња индустријске
зоне за коју је до сада Општина
успела да обезбеди
50%
средстава. Са овом зоном ће
општина најзад имати шта да
понуди инвеститорима, сматра
председник. Жеља да се оживи
текстилна индустрија постоји од
самог доласка на власт. У току
су преговори са угледном
текстилном фирмом. Уз сву
општинску и државну помоћ
надамо се да ће до краја године
први радници кренути на обуку
за рад у новој фирми. Ипак, све
зависи од власника фирме са
којом се воде преговори.
Са великим задовољством могу
да кажем, да је у току 2013.
године, општина Пландиште
конкурисала и добила средства
на великом броју конкурса, како
на онима које је рсписала Влада
АП Војводине, тако и на онима
које је расписала Влада РС. У
области инфраструктуре,
добиј ена су ср едства од
Канцеларије за одрживи развој
недовољно развијених општина
Републике Србије за израду
пројектне документације за

инфраструктурно опремање
радне зоне „Запад“, од
покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду и
шумарство за изградњу
канализације у радној зони
„Запад“. Очекујемо да ћемо
добити средства за изградњу
водовода у радниј зони „Запад“,
чиме бисмо опремили радну
зону и створили услове за
инвеститоре да уложе у нашу
општину. У области социјалне
заштите, значајна средства су
добијена од Комесаријата за
избеглице Републике Србије и
то: за куповину 5 кућа са
окућницом за избегла и интерно
расељена лица, и за помоћ
избеглицама у виду куповине
грађевинског материјала.
Такође, општина Пландиште је
добила значајна средства од
покрајинског секретаријата за
привреду, запошљавање и
равноправност полова и
Националне службе за
запошљавање за спровођење
мера активне политике
запошљавања. Поред свега
овога, општина Пландиште је, у
оквиру програма EXCHANGE 4,
који се односи на социјалну
заштиту, а који је расписала
Европска комисија, конкурисала
за средства Европске уније.
Так ођ е б их , са в ели ки м
задовољством, желео да
нагласим да је ове године, на
територији општине Пландиште,
формирана Пољочуварска
служба.
Надамо се и оптимисти смо да
ће 2014. година бити, и поред
свих финансијских проблема,
једно велико градилиште јер је и
знавично обележен почетак
радова на Ветропарку
Пландиште што ћ е бити
допринос једне мале општине
енергопривреди Србије али и
допринос за нас саме. Наредну
годину очекујемо и надамо се да
ће свакако бити боља од ове.

БИЛТЕН ОПШТИНЕ

Г.Р.
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ПРВИ ВЕТРОПАРК У СРБИЈИ
Званичан почет ак радо ва на
изградњи првог ветропарка у Србији,
означили су први потпредседник
Владе, Александар Вучић и
генерални директор НИС-а, Кирил
Кравченко. Председник општине
Пландиште, Милан Селаковић,
спустио је временску капсулу са
поруком за будуће генерације у
темељ првог објекта који ће бити
изграђен
у ветропарку
високе
технологије на територији општине

Пландниште.
Инвеститор
ветропарка
„Пландиште“, вредности 160 милиона
евра је заједничко предузеће „НИС
Енерговинд“. Ветропарк у Пландишту
ће бити први велики електроенергетски објекат који је изграђен у
Србији у задњих 25 година. Завршетак
радова је планиран за друго
полугодиште 2014. године.
У обраћању присутнима генерални
директор НИС-а, Кирил Кравченко је
рекао да изградња ветропака треба да
буде завршена у року од 12 месеци
када ће бити подигнуто 34
ветогенератора капацитета 102
мегавата.
Први потпредседник Владе изјавио је
да ће на изградњи трафо станице у
оквиру ветропарка у општини
Пландиште бити ангажовано 300 људи,
а након тога, 5 запослених.
Инфр аст р укт ур а у о пш т ини
Пландиште ће значајније бити
поправљена. Задатак Владе Републике
Србије јесте да омогући и помогне
сваку здраву и добу инвестицију која
доноси радна места и профит онима
који у то улажу. Ми ћемо тај свој посао
наставити - рекао је Алексанућидар
Вучић.
Председник Општине, Милан
Селаковић том приликом је изјавио

да, оно што ће допринети развоју
средине и побољшати стандард
локалном становништву јесте његово
ангажовање, кроз разне видове,
током изградње ветропарка јер је
речено да ће извођач радова
ангажовати локалне фирме као
подизвођаче. Општина ће добити и
20 км нових путева у атару а
министарка енергетике тври да ће се
део пореза вратили локалној
самоуправи. То би, за сада, биле
пр едност и о пш т ине на чиј ој
територији се гради први ветропак у
Србији.
Свечаности су присуствовали и,
Зорана Михајловић, министарка
енергетике и заштите животне
средине, амбасадор Русике
федерациј е у Србиј и, нај уже
руководство НИС-а и сувласник
Енерговинда, Горан Новаковић. У
име Општине Пландиште, на
званичном почетку радова на првом
втропарку у Србији били су, заменик
председника Ендре Сабо, Раде
Клашња, председник
и Душан
Јелићчић, потпредседник СО
Пландиште.
Г.Р.

Културно - образовни центар „Вук Караџић“ Пландиште и ове године је
прихватио да буде домаћин Зонске смотре ликовних стваралаца
Војводине. Ове Смотре део су годишњих активности Савеза аматера
Војводине.
На овогодишњој Зонсккој смотри ликовних стваралаца Јужног Баната,
било је изложено преко 40 ликовних радова и две инсталације .
Присутнима се прво обратио представник Ликовних аматера Војводине,
Влада Рис a након тога и члан жирија, селектор Смотре, Слободан
Бодулић, академски вајар и сликар дао је образложење за награђене
радове и рекао да је у Пландишту на Смотри доживео комплетан
естетски утисак и честитао свим уметницима.
Директорица КОЦ „Вук Караџић“ Пландиште Весна Јаћовић, је
ауторима за три првопласирана ликовна рада уручила плакете и
захвалнице. Прво место припало је Славици Мосуровић из Ковина за
уље на платну „Бели папагаји“, другопласирани је био Александар
Станојев за рад „Моја баба“ док је треће место припало је Вери Вујић
за рад „Мртва природа“. На завршну смотру пласирало се још 15 радова.
Свих 18 радова са Зонске смотре ликовних стваралаца у Пландишту
такмичиће се и на Покрајинској смотри. У званичном делу отварања
Смотре учествовали су чланови Дечије радионоице Народне библиотеке
Пландиште „Машта може свашта“.
Г.Р.

ЗОНСКА СМОТРА ЛИКОВНИХ СТВАРАЛАЦА ВОЈВОДИНЕ

ЗА ДОМАЋИНЕ, ПУНА КОРПА МЕДАЉА
У организацији Карате Савеза Војводине и техничкој
организацији
Карате
Клуба
„АГРОБАНАТ“
Пландиште у недељу 13.10.2013 године у сали Основне
Школе“Доситеј Обрадовић“ Пландиште одржан је Куп
Војводине у каратеу за такмичаре до 13 година.Куп је у
препуној сали Основне Школе званично отворио
Председник Општине Пландиште, Милан Селаковић.
На овом такмичењу које је квалификационог карактера
учешће је узело 29 клубова са територије покрајине
Војводине са преко 400 такмичара који су се борили за
пласман за Куп Србије који ће се одржати половином
новембра месеца.
Карате Клуб „АГРОБАНАТ“ Пландиште је остварио
одличан резултат узевши 16 медаља ( 5 – златних, 7 –
сребрних, 4 - бронзане).
Златне медаље освојили су: У екипној конкуренцији: у
категорији мушких полетараца екипно – ката тим у
саставу: (Костадиновски Милан, Ковач Оливер,
Стоиљковић Жељко), у категорији
мушких нада екипно – ката тим у
саставу: (Течи Иван, Течи Јован и
Огњеновски Огњен), У појединачној
конкуренцији: у категорији мушких
нада
Е – класа: Течи Иван, у
категорији мушких нада Ц – класа:
Бркић Марко, у категорији женских
пионирки Ц – класа: Јовановић
Јелена. Сребрне медаље освојили су:
У екипној конкуренцији: у категорији
женских полетараца екипно – ката тим
у саставу: (Гроздановски Тамара,
Јовановић Александра, Јовановић
Невена),
у
појединачној
конкуренцији: у категорији женских

нада Д – класа: Боц Лаура, у категорији мушких нада Е –
класа: Течи Јован, у категорији мушких нада Б – класа:
Костадиновски Борис, у категорији женских пионирки
Апслоутна – класа: Јовановић Јелена, у категорији
мушких пионира Е – класа: Огњеновски Огњен, у
категорији женских полетараца Е – класа: Јовановић
Александра.
Бронзане медаље освојили су: У појединачној
конкуренцији: у категорији женских нада Д – класа:
Микулић Мира, у категорији мушких нада Д – класа:
Ђумић Бранислав, у категорији женских пионирки Ц –
класа: Вишић Јелена, у категорији женских полетараца Е
– класа: Јовановић Невена.
Да би се једно овако велико такмичење одржало велику
захвалност дугујемо: Општини Пландиште, Основној
Школи “Доситеј Обрадовић“ Пландиште, Млину Велика
Греда и Пољочуварској Служби општине Пландиште.
Зоран Мајкић

MEЂУНАРОДНИ ФУДБАЛСКИ ТУРНИРИ У РУМУНИЈИ
На позив партнерске општине Дета у Румунији, општина Пландиште је учествовала на Међународном фудбалском
турниру за сениоре у месту Опатица. На Турниу су учествовале 4 екипе, Фудбалски клуб Дета, ФК Опатица и гости
из Србије, екипа ветерана Спортског савеза општине
Пландиште и ФК Куштиљ из Куштиља.
Пландиштански ветерани нашли су се пред великим
изазовом, за противнике су имали све екипе млађе од
себе.
Без
обзира на ту
ч и њ е ни ц у,
Ветерани су
у
првој
утакмици
убедљиво добили ФК Дета, резултатом 4:0. У финалу су играли
пландиштански ветерани Спортског савеза општине Пландиште и
сениори ФК Опатица. Домаћини су се својски трудили да добију госте
на домаћем терену али је, овога пута победило искуство. Ветерани су
добили меч са 2:1 и тако постали победници Турнира. Најбољим
екипама председни општине Дета, Петру Роман уручио је пехаре и
ПОБЕДНИЦИ
ВЕТЕРАНИ ИЗ ПЛАНДИШТА
захвалнице. За најбољег голгетера Турнира проглашен је Милорад
Стоилковски- Жорж.
Билтен ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ, Октобар 2013, Година 1. Број 1.
Уређење: Родика Грујеску, Техничка припрема: Драгослав Аврамовић
Штампа: Штампарија ТУЛИ

